Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 11. juni 2020
Kl. 18 – 21 i sognehuset
Til stede: Laila, Jens, Dorthe, Steen, Margit, Niels S., Per, Meta, Anne Lise, Anne, Niels O., Jette,
Lene Elise, Heidi
Afbud: Jørgen
LUKKET punkt kl. 18 – Personale møder først kl. 18.30
1. Meddelelser fra:
FU:
a. Beslutninger siden sidste ordinære møde i februar sendt ud løbende
b. Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg – torsdag den 13. august der laves plakat
c. Provsten på besøg – torsdag den 17. september til MHR-mødet
d. Nye retningslinjer gør at der nu kan være 40 i Ulbølle og 40 i Hundstrup
e. Fragt af blomster ved bisættelser hvor blomster skal fragtes til Vester Skerninge, Per
Bach og Keld Larsen har påtaget sig opgaven

Præsten:
Havemanden i Præstegården – Hardy – er afgået ved døden. Vi sender en bårebuket. Der
mangler nu en ny havemand
Konfirmanderne mangler 3 undervisningstimer samt nogle mangler kirkegang
Niels orienterede om hans muligheder i forbindelse med corona.
Kontaktperson:
Sabine Jensen er ansat som vikar for kirketjeneren
Kirkeværge:
a. Orientering om V. Skerninge kirke der kommer 2 personer fra Nationalmuseet, der
skal graves
- Kirkebelysning forslag er sendt ud –vi vil se andre kirker og tale med arkitekten for
at se det.
b. Bænk ved urnegravsted – se bilag dette er for stort, vi vil prøve at foreslå en anden
løsning
c. Ventilationsanlægget i Sognehuset er ikke ok – Per arbejder med det, evt. med et
andet firma
d. Færdig med kalkning i Hundstrup i denne uge

e. Handicaptoilet i Hundstrup – Per arbejder med det og taler med Dolmer

Kontaktperson til præstegården
Tætningslister i alle forsatsvinduer
Ny gartner i præstegårdshaven – annonce i avisen, indtil en ny er ansat skal vi have det
gjort efter regning

2. Til beslutning:
a. Budget 2021 - se bilag
Budgettet for 2021, der er afleveret og blevet påført tidsstemplet: 09.06.2020 kl.
14.19 udviser et driftsresultat (A) på – 415.703 kr., der forventes udlignet ved tildeling
af yderligere ligningsmidler.
FU indstiller budget 2021 godkendt med forventet tildeling af yderligere ligningsmidler
Godkendt

b. Særlige budgetønsker – 2021 – se bilag er godkendt
a. Salmebøger 150 stk.
b. Træer i præstegårdshaven kr. 75.000
c. Opsparing til maskinkøb kr. 50.000
d. Opsparing til indvendig kalkning af Hundstrup kirke kr. 50.000
3. Til drøftelse:
a. Løn til børne- og ungdomskor – Heidi holder møde med nabosognene for at se
niveauet – starter med nuværende satser
b. Koncerter i 2020 – se bilag – Heidi revideret liste er sendt ud
c. Forslag om spot på foredragsholdere i sognehuset – Niels Sinding undersøger og det
tages op på næste møde
d. Kors til gravsteder er klar – se bilag om procedure – NBO medbringer
samtykkeerklæring godkendt
e. Kortæppet VSK kirke – hvordan ønsker vi det opbevaret? - Margit
Kan Kirkekunst bruge det? Det koster kun transport at de kommer og ser det, indtil da
opbevares det i depotrummet.
f. Pjece om renovering af VSK kirke – Margit
- Se bilag vedr. priser to tilbud - priser kr. 10.000,- samt kr. 22.000,- med på næste
møde

g. Kommende aktiviteter??
Aktivitetsudvalgsmøde den 24. juni

4. Referat fra møder:

5. Meddelelser:

6. Evt.
Kommende aktiviteter:
Sommerkomsammen i sognehuset onsdag den 15. juli eller torsdag den 23. juli kl.
14.30 – 16.30
Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg – torsdag den 13. august kl. 19
Menighedsrådsmøde – tirsdag den 18. august

